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Nyhetsbrev maj 2017
Nu vill vi ha värme och trevligt golfspel!

Hej medlemmar,
Vintern har gjort sitt bästa för att hålla er borta från golfbanan men min förhoppning är att den äntligen
ska ge upp och bereda plats för vår, värme och golfspel.
Vi öppnade första gången 13 april men fick tyvärr stänga igen. Nytt försök gjordes 20 april och sedan
dess har vi haft öppet även om temperaturen inte alls varit gynnsam varken för golfspel eller gräsväxt.
Under våren har det hänt lite saker som vi hoppas att ni skall märka när ni kommer till klubben.
Förlängningen av golfbilsgaraget är klar och 4 nya bilar är igång, restaurangen har fått en öppnare
planlösning, nya flaggor vid vägen och ny skylt vid sponsortavlan har kommit upp.
Det har även hänt en del på banan som stensättning på tee vid hål 1, ny väg för golfbilar på hål 3 som
går upp höger om tall och green. Stilig stentrappa från vänstersida av tee på hål 9, borttagen tall på hål
16 etc.
Nu vill vi ha värme och mycket golfspel!
Med vänlig hälsning
/Max

Golfbilsgaraget klart och i drift.

Under våren har Banchef Roger, vår nya mekaniker Dariusz och inte minst vår fd Banchef Rune gjutit
form. snickrat stomme och panelat in nya delen av golfbilsgaraget. PIA-gruppen har också varit flitiga
med att spika panel och måla.
Crawford Södertälje levererade nya portar, även för gamla delen, till ett bra pris och Söderins El stod för
eljobbet. Timingen gick inte att klaga på då elen var på plats samma dag som vi fick 4 nya bilar
levererade från Clubcar.
Vi har nu totalt 18 golfbilar för uthyrning och hoppas att det ska täcka behovet framöver.
Stort tack till vår duktiga personal och även till våra flitiga arbetsmyror i PIA-gruppen!
Årets golfbilspriser:
Medlem med läkarintyg: 18-hål 200 kr, årskort 2 600 kr
Medlem utan läkarintyg: 18-hål 300 kr, Årskort 3 500 kr
Ej medlem med läkarintyg: 18-hål 250 kr
Ej medlem utan läkarintyg: 18-hål 350 kr
Årskort kan köpas i receptionen.

Öppnare planlösning och caféhörna i resturangen

Under vintern tog vi tag i idén med caféhörna i restaurangen. Vi passade även på att höja upp dörrhålen
till ca 2 meter samt öppna upp mellan baren och matsalen.
Vi har också införskaffat ny kyldisk för att täcka behovet med smörgåsar och även lite deliutbud. Inom
kort kommer Jerry och Kalle även att kunna servera oss stenungsbakad pizza vilket vi ser fram emot.
På uteserveringen har vi införskaffat nya loungemöbler och fleecefiltar som ni kan mysa i. Vi kommer
även komplettera med lite blommor/växtlighet när värmen tillåter.
Välkommen in i restaurangen för att se förändringarna och även njuta av en bit mat och dryck!

Säsongsöppning Scramble 1 maj!

I skönt vårväder spelades årets första klubbtävling Säsongsöppning Scramble.
Vår bana har klarat vintern bra och inbjöd till fina resultat från många lag.
Vi testade också direktbetalning vid anmälan vilken fungerade över förväntan. För de som vill nyttja
greenfeecheck vid klubbtävling går det bra att anmäla sig i receptionen och då använda GF-check som
betalning av tävlingsgreenfeen.
Spelmässigt så imponerade lag Fredrik Ekman, Jesper Hellkvist, Staffan Nysäter som med låga 56,8 slag
netto vann med nästan 3 slag.
På andra plats hittar vi samspelta lag Stevelind på 59.3 slag och på bronsplats lag Berghäll, Johansson,
Widing med 59,4 slag.
Efteråt njöt alla deltagare av välbehövlig lunch och trivsel på "plattan".
Stort tack till alla deltagare och extra grattis till våra skickliga pristagare!

Rekrytera era vänner och bekanta till vår fina bana och klubb!

Vi fortsätter med vårt populära erbjudande att locka hit era släktingar, vänner och bekanta till vår fina
bana och klubb.
Erbjudandet går ut på att den du rekryterar hit får rabatt på spelavgiften för 2017 och du får motsvarande
summa som presentkort som kan nyttjas i golfshopen, i restaurangen eller hos klubben. Rabatten beror
på vilken medlemskategori den du rekryterar väljer.
Rabatten/presentkort på spelavgiften är: Senior: 500 kr, Senior Vardag: 400 kr, Senior 22-29 år: 200
kr.
Du kan rekrytera flera nya medlemmar och då lägger vi ihop den rabatt du får på presentkortet.
Förutom att man får vara med i en av Stockholms bästa och vackraste golfbanor så får man ju även totalt
10 extra ronder utan kostnad, 2 var, på våra samarbetsbanor Haninge GK, Haninge Strand GK,
Nynäshamns GK, Husby GC och Åda G&CC.
För att ta del av erbjudandet gör den som ska bli medlem en medlemsanmälan på vår hemsida och
skriver då ert namn och Golf-Id i rutan "Övriga uppgifter". Vi ser till att hålla koll på rabatterna.
Medlemsansökan hittar du på vår hemsida under fliken "Bli medlem" eller genom att följa denna länk:
http://www.botkyrkagk.se/se/bli-medlem

Glöm inte bort att hämta kort för 10 fria ronder!

Som medlem Senior, Senior Vardag, Senior 22-29 år och Hedersmedlem har du 2 fria ronder var på
våra samarbetsbanor Haninge GK, HaningeStrand GK, Husby GC, Nynäshamns GK och Åda GCC.
Ronderna kan nyttjas vardagar alla tider och helgdagar från 13:00. (Senior Vardag bara vardagar)
Kort som skall tas med och visas upp hos besökande klubb hämtar du i vår reception under ordinarie
öppettider.
Vi har även ett antal greenfeeöverenskommelser bl a på Vidbynäs/Kallfors 300 kr greenfee helgfria
vardagar och fritt spel för våra juniorer 0-21 år helgfria vardagar på Salems GK, Haninge GK, Husby GC,
HaningeStrand GK, och Nynäshamns GK. Läs mer nedan:
Greenfeerabatter vid spel på våra samarbetsklubbar:
Gäller helgfria vardagar och för medlemsskap Senior, Senior Vardag, Senior 22-29 år, Junior 0-21 år och
Hedersmedlemmar.

Klubb
Salems GK
Vidbynäs GC
Kallfors GK
Haninge GK
HaningeStrand GK
Husby GC
Nynäshamns GK

Senior
350kr Greenfee
300kr Greenfee
300kr Greenfee
350kr Greenfee
350kr Greenfee
350kr Greenfee
350kr Greenfee

Junior
0kr Greenfee
150kr Greenfee
150kr Greenfee
0kr Greenfee
0kr Greenfee
0kr Greenfee
0kr Greenfee

"En av Stockholms bästa och vackraste golfbanor"

Botkyrka Golfklubb
Malmbro Gård 1 , 147 91 Grödinge
Tel: 08 - 530 296 50
info@botkyrkagk.se
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